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Det er vel offentlig sektor som er svak, Eilertsen.

Ansvar for fellesskapet

TRINE EILERTSEN, BTS sjefredaktør stil-
ler tre spørsmål (i BT 17.12): Er folk 
i offentlig sektor mer opptatt av fel-
lesskapet enn folk i privat sektor? Er 
folk i offentlig sektor mer idealistis-
ke og moralske? Og er det offentlige 
et skjørt system?

På det første er svaret ja. Men det er 
ikke fordi folk i offentlig tjeneste er 
mer høyverdige personer. Det er fordi 
institusjonene de arbeider i er laget 
for å tjene fellesskapet, som å etablere 
tekniske rammevilkår for det private 
og yte nødvendige tjenester til folk 
med behov som ikke eller vanskelig 
blir dekket i det private. 

DEN TYPISKE OFFENTLIGE institusjonen 
er laget for å dekke et behov. Inn-
tjening på investeringene er under-
ordnet. Nesten ingen ville fi nne på 
å vurdere verdien av Haukeland sy-
kehus ut fra størrelsen på kapitalav-
kastningen. Bedrifter i privat sektor 
tjener fellesskapet ved å tilby gode 
arbeidsplasser og miljøvennlige va-
rer og tjenester i butikkene. Private 
bedrifter og organisasjoner er sjel-
den tildelt ansvar for fellesskapet. 

Mange varer og tjenester kan leve-
res av enten private eller offentlige. 
Den fordelingen er det politisk strid 
om. Noen offentlige tjenester er ikke 
utsatt for privatisering, eksempelvis 
regjeringsapparatet, kommunefor-
valtningen, rettsapparatet, skattleg-
gingen, politiets og forsvarets makt-
bruk osv. Offentlige institusjoner 
ordner samfunnet. Private har ikke 
det ansvaret. 

DET ANDRE SPØRSMÅLET, om det er mer 
moral og idealisme i offentlig sektor 
vet jeg ikke, og det er ikke viktig her. 
Interessen for å arbeide med binden-
de fellesskapsløsninger utenfor pri-
vateide bedrifter er (åpenbart) større 
blant folk i offentlig sektor. De har 

valgt å arbeide i slike institusjoner. 
Som også Adam Smith sa – i boka 

om moral – de offentlige institusjo-
nene setter standardene for privat 
virksomhet og handlinger i marke-
dene. De offentlige institusjonene er 
speilene som forteller oss hvem vi er 
og hvem vi bør være.

 
TIL DET TREDJE: Det er mobiliseringen 
inn i det offentlige som gjør det of-
fentlige mer skjørt 
enn privat virk-
somhet. Det priva-
te er for alle nær-
mere, i en praktisk 
forstand viktigere, 
enn det som skjer 
i det offentlige. Å 
engasjere seg i of-
fentlig politikk og tjenesteyting kre-
ver mer, en utvidet interesse, og kan 
redusere tiden til omsorg og innsats 
i det private.

 Offentlige institusjoner legger 
nødvendige materielle og moralske 
vilkår for privat virksomhet. Arbeidet 
blir betalt av skattepenger. Derfor er 
offentlige investeringer og arbeid sta-
dig utsatt for begrensningskrav (min-

dre skatt) mens private investeringer 
blir oppmuntret (verdiskapning). Det 
tynger arbeid i det offentlige. Det 
offentlige er skjørt fordi det må hente 
folk og ressurser ut fra det private. 

HISTORISK VET VI at det er vanskelig. 
Det er en grunn til at demokratiet 
kom sent. I Norge forsto en elite 
først i 1814 at løsrivelse fra Danmark 
og etableringen av en norsk stat var 
viktig. Sakte, men sikkert forsto 
bøndene at de burde engasjere seg i 
politikken, skulle vilkårene deres bli 
bedre. 

Så kom arbeiderne og deres organi-
sasjoner, og etter hvert kvinnene, inn 
i det offentlige. I dag er det kanskje 
naturvernerne som mangler. Det er 
denne mobiliseringen inn i maktap-
paratet, både inn i politikken og inn 
som arbeidstakere i offentlige institu-
sjoner, som er skjør.

SAMMENFATNING: (1) Ja folk i offentlig 
sektor er mer opptatt av arbeid i fel-
lesskapets institusjoner. Problemet 
er å utvikle folk og institusjoner i det 
offentlige som er villige og modige 
nok til å pålegge det norske samfun-
net spilleregler som siviliserer, som 
oppmuntrer og begrenser privat 
virksomhet til naturbetingelsene. 

(2) Moralen er mest sannsynlig 
likelig fordelt mellom sektorene. Ja, 

habilitetsvurderin-
ger er like viktig, 
uansett sektor. 
De skal hindre at 
folks nære private 
interesser sniker 
seg inn i offentlig 
saksbehandling. 
Jeg har aldri sagt at 

«norske private aktører er ville dyr». 
Rekruttering av politikere fra pri-
vat sektor er viktig. Men ikke minst 
klimaproblemene viser vel at regule-
ringen av privat virksomhet lenge har 
vært for svak. (3) Det er den vanske-
lige mobiliseringen av folk med vilje 
til samfunnsorganisering og mobili-
seringen av ressurser inn i det offent-
lige, som gjør sektoren skjør. 

REGULERER SAMFUNNET: Det er mobiliseringen av folk med vilje til samfunnsorganisering inn i maktapparatet, både inn i politikken og som 
arbeidstakere i offentlige institusjoner, som er skjør, skriver Thorvald Gran. (Maleriet av eidsvollsmennene henger i stortingssalen.) 
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POLITIKK
Av Thorvald Gran,
professor i statsvitenskap, 
UiB

FØRSTE UTGAVE av Bergens Tidende kom på 
gaten 2. januar i 1868. Avisen fyller altså i dag 
142 år. Eventyret begynte med fi re små sider og 
300 abonnenter. I dag leser over 400 000 medi-
ehusets saker enten på papir eller nett, eller 
begge steder. At BT skulle overleve, var absolutt 
ingen selvfølge. Konkurransen var hard og leser-
ne få. Avisen lyktes fordi grunnleggeren, boktryk-
ker Johan Wilhelm Eide, visste hvem han ville 
lage avis for, og hva han måtte gjøre for å fi nansi-
ere den. Han var en fremsynt mann og mye av 
det han sto for, kan fortsatt være rettesnor for 
mediehuset.

EIDE VAR påvirket av Bjørnstjerne Bjørnson og ble 
etter hvert venn av dikteren. Han var forkjemper 
for et fritt næringsliv, for demokrati og nasjonal 
uavhengighet. Da de politiske skillelinjene ble ty-
deligere, og partier etter hvert ble dannet, støttet 
han Venstre. Eide var aktiv i den fremvoksende 
middelklassen av næringsdrivende som hadde 
sett seg grundig lei på embetsmannsstaten. I 
denne klassen som vokste både i antall og selvtil-
lit, fant Eide avisens lesere og annonsører. 

Han gikk nye veier for å få kundene i tale. På 
knutepunkter i byen satte han opp datidens BT-
kasser slik at lesere og annonsører enklere kunne 
kommunisere med avisen. For å tiltrekke seg an-
nonsekroner, skapte han alt i 1868 et annonsebi-
lag som han distribuerte i et større opplag enn 
avisen hadde. Som leserne vet, lever ideen om 
annonsebilag i beste velgående. Det er også in-
teressant at Eide forsøkte å skape interaktivitet 
med avisens kunder 120 år før internettet slo 
gjennom. BT vant kampen om annonsørene og 
før sin død overtok Eide datidens hardeste kon-
kurrent, «Bergensposten».

LØNNSOM DRIFT ga armslag for den maktkritiske 
journalistikken Eide ønsket BT skulle bedrive. I 
siste halvdel av 1800-tallet var det norske sam-
funnet i voldsom forandring. Nye samfunnsklas-
ser, partisystemet og parlamentarismen vokste 
frem. Embetsmannsveldet raknet. Eide og BT 
kjempet helhjertet for dette «nye Norge». Avisen 
ble da også kalt «Fremskrittsavisen» i datidens 
debatt.

Boktrykkeren la fra første stund en bred lest til 
grunn for innholdet i BT. Vi fi nner både politinoti-
ser, havnespalte, væromtale, utenrikskronikk og 
kulturanmeldelser i avisens første år. Det eneste 
dagens lesere vil savne, er sport. Det tok sin tid 
før dette stoffområdet inntok avisene. 

Den redaksjonelle arven fra Eide, kan, etter 
min mening, oppsummeres slik; BT skal ha en 
bred, redaksjonell profi l. Avisen skal være kritisk 
til makthavere og bidra til en positiv utvikling for 
Vestlandet.

 
KAMPEN FOR folkestyre var et dominerende poli-
tisk spørsmål i BTs første tid. Den gang gjaldt det 
utvidelse av stemmeretten, folkesuvereniteten og 
«all makt» til Stortinget. Dagens demokratikritikk 
er annerledes, men noen fellestrekk fi nner vi.

I romjulen har vi lest om ordførere som gjør 
opprør mot Fylkesmannens forvaltning av strand-
sonen deres. I Sverige blir byråkratiet kritisert for 
å overta oppgaver partiene har hatt. Vi ser lig-
nende tendenser i Norge. Professor Francis Sejer-
sted har advart mot at internasjonaliseringen og 
virksomheten til overnasjonale domstoler er blitt 
et demokratisk problem. 

Dersom BT går kritisk løs på spørsmål som 
disse, kan redaksjonen være trygg på at den opp-
trer i sin grunnleggers ånd. I mellomtiden hever 
jeg mitt glass for den gamle boktrykker. Sjelden 
er en bursdagsskål mer fortjent.

En skål for Eide


